
תובשותב הרכה רחאל  תידרשמ ןיבה הדעווהמ יפסכ רזחהל השקב תשגה

 תלבקל וז השקב שיגהל יאשר ,לארשי תנידמ בשותכ ימואל חוטיבל דסומה י"ע יביטקאורטר ןפואב רכוהש ימ ·

.םילוח תפוקב חטובמ היה אלש ןמזב לביק םתוא םייאופר םיתוריש ןיגב רזחה

 לעו תואירבה לסב םילולכה תואירבה יתוריש רובע תובשותה תפוקתב לארשיב ושכרנש םיתורישל ןתינ רזחהה ·

        .1994- ד"נשתה יתכלממ תואירב חוטיב  קוחל 'א3 ףיעס תוארוהל ףופכב ,תואירבה דרשמ ןופירעת  יפ

.)םילוח תופוק ,יטרפ חוטיב( תואירב חוטיב םולשת רובע יפסכ רזחהב רבודמ ןיא

.םימיאתמה םיכמסמה יווילב החפשמ ןב לכל ספוט אלמל שי ,החפשמ ינב רפסמל השקבהו הדימב ·

 שרדנ םלוא ,השקבב לפטל ליחתהל היהי ןתינש תנמ לע ,תולבקה לש םיקתעה וז השקבל ףרצל שי ·

       .רוקמל ןמאנ/תוירוקמה תולבקה אלל הדעווב ןודית אל השקבה .ראודב תוירוקמ תולבק םג חולשל

.םיכמסמ ףוריצ ףיעסב טרופמכ השקבב םיכמותה םירחאו םייאופר םיכמסמ ,ןכ ומכ ףרצל שי ·

 לופיטהו רחאמ .םישרדנה םיכמסמה לכו הדעווה יספוט תשגה םוימ םישדוח  4-כ אוה השקבב לופיטה ןמז ·

  .הז דעומל רבעמ ךראתהל יושע אוהש ירה ,םינוש הלשממ ידרשמ בלשמ השקבב

  .תוביצנב התלבק ךיראתמ הדובע ימי 7 ךות חלשית תוביצנב הרפסמו השקבה תטילק לע העדוה ·

 תואירבה דרשמ לש ינופלטה תורישה דקומ  - "תואירבה לוק"ל תונפל אנ ,השקבב לופיטה סוטאטס תקידבל ·

5400*, 08-6241010.

 .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא ,רכז ןושלב בתכנ הז ספוט ·

:תועצמאב הליבקה תא ריבעהל ןתינ ·

kvilot@moh.health.gov.il :ינורטקלא ראוד

02-5655981 :סקפ

םילשורי ,39 והימרי בוחר ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל רוביצה תוליבק תוביצנ ,תואירבה דרשמ :ראוד

תויחנה
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היינפה תרטמ

)רפסמ ןייצל הבוח( ______________ הרפסמש תמייק השקבל תפסותהשדח היינפ :ןמסל אנ 

הנופה יטרפ

רחארחא החפשמ בורק םשבםיניטקה יידלי םשבימשב :תשגומ השקבה  וספורטופא מ"חהש יוסח םשב

_____________ ימואל חוטיב רפסמ וא תוהז הדועת___________________ יטרפ םש _______________  החפשמ םש

הנופה ונניאש הרקמב - תורישה לבקמ יטרפ

_____ - ______________  ףסונ ןופלט 

_________  תיב רפסמ  _____________________  בוחר

__________  ראוד את_____________  דוקימ_______   הריד רפסמ

_____ - ______________  סקפ_____ - ______________ ישאר ןופלט

_____________________________________________________________________  תבותכל תורעה

_____________________ בושי 

הנופה לש - תורשקתה יטרפ

____________________ תמייקה השקבה יולימ ךיראת 
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ד"וע

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

___________

םיניטקה יידלי םשב רחבנ םא יטנוולר הדיל ךיראת

אלןכ?תורישה תלבק ינפל שדח הלוע תייה םאה

אלןכ?רזוח בשות ךנה םאה

 לבקמ םאה

 ?םייחב תורישה

 

אלןכ

 הלוע היה השקבה אושנ םאה

?תורישה תלבק ינפל שדח

אלןכ

 תורישה לבקמ םאה

?רזוח בשות אוה

אלןכ

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

___________
אלןכאלןכאלןכ

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________

  יטרפ םש

__________

  החפשמ םש

__________

  ימואל חוטיב/.ז.ת

_____________

  הדיל ךיראת

אלןכאלןכאלןכ___________



היינפה יטרפ

.יפסכה רזחהה שקובמ םניגב תואירבה יתוריש לש המישר ןלהל

 .תאז ןייצל שרדנ ורובע םולשתה רדסוה םרט םלוא יאופר תוריש לבקתנו הדימב

 ךיראת

 תלבק

ורישה

ת

רחאתופורתםילופיטתוקידב

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט
רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

רחאתופורתתוקידב םילופיט

תורישה ןתונ םש  תורישה 'סמ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

אל/ןכ םלושח"שב תולע)םיתוריש רפסמ ןמסל ןתינ(תורישה תוהמתורישה תלבק ךיראת

רחאתופורתםילופיטתוקידבזופשא

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט
רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

רחאתופורתתוקידבזופשא םילופיט

_____________ ןובשח 'סמ_________ ףינס______________ קנב

_____________ ןובשחה לעב לש תוהז תדועת 'סמ____________________________ ןובשחה לעב םש

קנב ןובשח יטרפ

_____________ ןובשח 'סמ_________ ףינס______________ קנב

_____________ ןובשחה לעב לש תוהז תדועת 'סמ____________________________ ןובשחה לעב םש

קנב ןובשח יטרפ

תורהצה

 ______________________________________ 'בג/רמ לש ם/ותשקבל ידי לע אלומ הז ספוט יכ תאזב ריהצמ ינא

 הז ספוטב םירומאה םיטרפה לכ יכו ,וילע יתמיתחל ם/ותמכסה תא יתלביקו ,ספוטה ןכות  תא םהל/ול יתרבסהש רחאלו

.תמא םניה
.)רחא  ,ד"וע ,החפשמ בורק םשב :ןמוס םא קר יטנוולר(

.קוחל םאתהב שנועל יופצ ינא ,םינוכנ םניאש ררבתי םא יכ יל עודישו םינוכנ יתרסמש םיטרפה לכש תאזב ריהצמ ינא

 ספוט יכו ________________ כ ךשמתמ רשקב ___________________   'בג/רמ םע אצמנ ינא יכ הזב ריהצמ ינא

םינוכנ םה הז ספוטב םיטרפה לכ יכו ,ותועמשמ תא םויה תא ל"נל יתרבסהש רחאלו ,ותעד לע ידי לע אלוממ  הז

.)רחא ,ד"וע :ןמוס םא קר יטנוולר(

.קוחל םאתהב שנועל יופצ ינא ,םינוכנ םניאש ררבתי םא יכ יל עודישו םינוכנ יתרסמש םיטרפה לכש תאזב ריהצמ ינא
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 תורישה לבקמ םש 



םיכמסמ ףוריצ

:םיאבה םיכמסמה תא הז ספוטל  ףרצל שי

יאקנב ק'צ םוליצ וא קנבה י"ע םותח קנב ןובשח רושיא ·

   )םילופיטו תוקידב ללוכ( רחא יאופר ךמסמ לכו םילוחה תיבמ רורחש ספוט /הלחמ ימוכיס ·

ראודב רוקמה תחילשל ףסונב יאופר תוריש רובע םולשת תושירד /םימולשתה רובע תולבק קתעה ·

רחא וא ד"וע ,רחא החפשמ בורק םשב :ןמוס םא – חכ ייופיי קתעה ·

יוסח םשב אלומ םא – תוספורטופא וצ קתעה ·

 רטפנ תורישה לבקמ םא -האווצ םויק וצ וא השורי וצ קתעה ·

תורישה תלבק ינפל שדח הלוע היה השקבה אושנ םא – הלוע תדועת/הלועה תרשאמ קתעה ·

רזוח בשות אוה תורישה לבקמ םא – )הנתמה תפוקת ןוידפ( דחוימ םולשת רושיא ·

 הנופה תמיתחךיראת

)תורישה לבקמ ךניאו הדימב(

תורישה לבקמ תמיתח
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